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Voorbereiding op gevolgen terroristische aanslagen

Memo

Toelichting
Terrorisme is een nationaal thema, onder verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De NCTV is verantwoordelijk voor de alertering. In
Nederland zijn op dit moment de volgende bedrijfssectoren op het Alerteringssysteem
Terrorismebestrijding (Atb) aangesloten: luchthavens, spoor, stad- en streekvervoer, zeehavens,
tunnels en waterkeringen, olie, chemie, drinkwater, gas, elektriciteit, nucleair, financieel,
publieksevenementen, hotels en serviceproviders.
Alle vijftien sectoren hebben afspraken gemaakt met de NCTV over het pakket aan maatregelen dat
geëffectueerd wordt bij een bepaald dreigingsniveau. Indien de inlichtingendiensten een verhoogde
terroristische dreiging constateren op een bepaalde sector of een onderdeel daarvan, dan worden de
bedrijfssectoren, overheidsinstanties en operationele diensten via het ATb hierover geïnformeerd.
Daarnaast wordt bij ieder groter evenement een extra paragraaf terrorisme opgenomen waarin de
structuur van opschaling en handelen is benoemd.
Het dreigingsniveau in Nederland is sinds maart 2013 substantieel. Dit betekent dat de kans op een
aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er voorbereidingen
worden getroffen om in Nederland een aanslag te plegen. Deze aanwijzingen zijn er ook niet specifiek
voor regio Gelderland-Zuid.
Niettemin is, ondanks het ongewijzigde niveau, raadzaam dat hulpverleners die belast zijn met de
ambulance- en brandweerzorg deelnemen aan trainingen en oefeningen voor specifiek het type
incident waarbij de aanleiding terrorisme is. Door deze handelwijze sluit onze regio beter aan bij de
best practices die met name zijn ontwikkeld in de Randstedelijke veiligheidsregio’s.
De trainingen die zullen plaatsvinden op het gebied van Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB) zullen zo
veel als mogelijk worden geïntegreerd in de bestaande oefenprogramma’s. Incidenttypen als brand,
explosie, gevaarlijke stoffen en grootschalige behandeling van slachtoffers worden al beoefend in het
huidige oefenprogramma, maar vragen om een andere mindset en aanpak als het een terroristische
daad betreft. Deze componenten kunnen op een aantal reeds geplande oefeningen worden
toegevoegd. Natuurlijk wordt daarmee niet alles afgedekt echter is bij zowel de RAV als bij de

brandweer binnen de oefencycli ruimte aanwezig om nieuwe inzichten en ontwikkelingen per direct de
aandacht te geven. Dit om in te spelen op actuele inzichten verkregen uit incidenten die alledaags
binnen jaarplanning in de praktijk plaatsvinden. Nu zal deze ruimte gedeeltelijk worden gebruikt om
opvolging te geven aan opgedane kennis en ervaringen op het gebied van TGB met daarbij de
vertaling naar bewustzijn en handelswijzen.

